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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.45(1) i Regj.Themeltar 

Nr.45(1) i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin Pupe              Kryesues 

    Albana Boksi              Anëtar 

Ilir Panda    Anëtar    

 

në dhomë këshillimi, më datë 30.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën civile nr.45/1 

datë regjist.26.03.2021, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Agron Lamaj 

  

OBJEKTI:  Ankim kundër vendimit nr.45 datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 34/1 dhe 169 i Kodit të Procedurës Civile 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë  këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Përpara Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është paraqitur ankesa e kërkuesit Agron 

Lamaj (avokat) ndaj vendimit nr. 45 datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë në 

të cilin kundërshtohet masa e gjobës e vendosur sipas pikës 2 të këtij vendimi. 

2. Rezulton se në datë 20.11.2020 është depozituar kërkesa nr. 2851 prot., me kërkues 

z. Vasillaq Kaçka, përfaqësuar nga avokati Agron Lamaj, me anë të prokurës së posaçme nr. 

2070 rep., 913 kol, të datës 02.12.2020.  

3. Në këtë kërkesë, pala kërkuese pretendon si vijon: “ Pranë Gjykatës së Lartë janë 

paraqitur tre rekurse dhe konkretisht rekursi (nr. çështjes 11117-00727-00-2014 dhe nr. 

11117-00431-00-2015) dorëzuar më datë 03.03.2014 dhe 04.03.2015, i paraqitur nga 

Vangjel Lacka, Vasillaq Lacka dhe Kristaq Lacka. Objekti i rekursit është ankimi kundër 

vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë nr. 360, datë 04.11.2014, për kërkim trashëgimie. Ky 

rekurs ka kaluar për shqyrtim në seancë gjyqësore, gjykim i cili është ndërprerë. Më datë 

29.10.2019 është paraqitur rekursi (nr. çështjes 11243-02429-00-2019) nga ana e shoqërisë 
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përmbarimore "616/A" sh.p.k. Mbi bazën e vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë nr. 360 datë 

04.11.2014, kjo shoqëri kërkoi veçimin e pjesëve takuese të debitorëve. Gjykata vendosi 

pezullimin e gjykimit deri në përfundimin e saj nga Gjykata e Lartë. Kundër këtij vendimi ka 

paraqitur rekurs shoqëria 616 A me përgjegjësi të kufizuar. Ndërkohë të njëjtat palë ndodhen 

në gjykim para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec (nr. 00210-321 dt.12.04.2019) me po 

të njëjtin objekt. Paditës janë Leonora Laçka, Vangjel Laçka, Ilirian Laçka, Floresha, Irini 

Kërxhalli, Zhaneta Kërxhalli, Roza Kërxhalli, Nardi Kërxhalli dhe Genti Kërxhalli. Si 

paditur Konstruksion 93 ShpK dhe persona të tretë: Kristaq Vasillaq dhe Piro Kacka. Objekti 

i padisë është detyrimi i anës së paditur për njohjen e paditësave bashkëpronarë për sip. 

1200 m2 (pasuria trashëgimore) dhe veçimin e / pjesë të saj. 

Sikundër shihet bëhet fjalë për pasurinë e vendosur me vendimin nr.360 datë 

04.11.2014 të Gjykatës Apelit Korçë, objekt i shqyrtimit gjyqësore që zhvillohet para Jush. Sa 

kohë që bëhet fjalë për të njëjtat palë dhe për të njëjtën pasuri trashëgimore, ne pretendojmë 

se jemi pasi rastit të ngjashëm me ekzekutimin e një vendimi të ankimuar para Jush. Zgjidhja 

e kësaj çështje nuk mundet të jepet pa u shprehur së pari Kolegji Civil, i cili ka në gjykim 

themelin e mosmarrëveshjes, nëse jemi ose jo para një trashëgimie të rregullt. Të gjitha 

gjykimet e tjera rrjedhin nga ky gjykim dhe zgjidhja e tyre varet nga zgjidhja që do i jepet 

gjykimit kryesor. 

Ka fakt na detyron të arsyetojmë se vazhdimi i gjykimit të kësaj çështje nga Gjykata 

Pogradec pa përfunduar gjykimi nga Gjykata e Lartë është jo vetëm cënim i parimit të një 

gjykimi të drejtë, por pas sjell edhe dëm të konsiderueshëm për personat e tretë në gjykim.. 

Sa kohë që Gjykatat po gjykojnë të njëjtin objekt pretendojmë se jemi para një gjëje të 

gjykuar (neni 451/a KPC). Kjo çështje nuk mund të zgjidhet nga Gjykata Pogradec, para se 

të vendosë Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (Neni 297/a KPC).” 

4. Për sa më sipër, kërkuesi i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë në objektin e 

saj: “pezullimin i gjykimit çështjes nr. 00210-321 dt.12.04.2019 pranë Gjykatës Rrethit 

Gjyqësor Pogradec, deri në përfundimin e shqyrtimit nga Gjykata e Lartë të rekursit kundër 

vendimit nr. 360, datë 04.11.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë.”. 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 45 datë 08.01.2021 ka 

vendosur: “1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Vasillaq Kaçka, për 

pezullimin e gjykimit të çështjes nr. 00210-321, datë 12.04.2019, pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pogradec. 2. Dënimin e përfaqësuesit të palës kërkuese, Agron Lamaj, me gjobë, në 

vlerën 50.000 Lekë.  3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv. 4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit 

Tiranë për ekzekutimin e gjobës, për llogari të buxhetit të shtetit.  5. Një kopje e këtij vendimi 

i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë 

mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij 

vendimi, në Gjykatën e Lartë.” 

    6. Në marrjen e këtij vendimi, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka arsyetuar: “..Nga 

interpretimi literal i nenit 297 të KPC, nuk krijohet asnjë dyshim se kërkesa për pezullimin e 

gjykimit paraqitet pranë asaj gjykate që po zhvillon gjykimin, për të cilin kërkohet pezullimi. 

Gjithashtu, jurisprudenca dhe doktrina juridike nuk kanë vënë ndonjëherë në diskutim një 

qëndrim të tillë. Gjykata pranë së cilës po zhvillohet gjykimi, kur krijon bindjen se gjykimi 

nuk mund të vijojë, për shkak të ekzistencës së kushteve të parashikuara nga neni 297 i KPC, 

vendos të pezullojë gjykimin; në të kundërt, rrëzon kërkesën si të pabazuar në ligj/prova. Në 

kuptim të nenit 479 të KPC, Gjykata e Lartë mund të pezullojë vetëm ekzekutimin e vendimit 

dhe kurrsesi të pezullojë gjykimin që po zhvillohet në një gjykatë tjetër. Neni 479 i KPC 

titullohet “pezullimi i ekzekutimit të vendimit” dhe, në kuptim të kësaj dispozite, mund të 

pezullohet ekzekutimi i vendimit, vetëm në ato raste kur vendimi ka marrë formë të prerë dhe 

ndaj tij është ushtruar rekurs. Në rastin konkret, kërkuesi do të duhej që kërkesën për 

pezullimin e gjykimit ta depozitonte pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, që po 

shqyrtonte çështjen. Në asnjë dispozitë ligjore nuk i rezervohet Gjykatës së Lartë e drejta për 
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të vendosur pezullimin e gjykimit që po zhvillohet në gjykatat më të ulëta. Për këto arsye, 

Kolegji vlerëson se kërkesa e përfaqësuesit të palës kërkuese është haptazi e pabazuar në ligj. 

Kolegji vlerëson të sjell në vëmendje se aksesi në juridiksionin e Gjykatës së Lartë, si 

autoriteti më i lartë gjyqësor, është i kushtëzuar më së pari nga ekzistenca e mjetit juridik, të 

aftë për të aktivizuar juridiksionin rishikues të saj, sipas nenit 43 të Kushtetutës, si edhe 

formave të parashikuara në KPC. Kolegji konstaton se përfaqësuesi i kërkuesit e ka investuar 

Gjykatën e Lartë me një mjet ankimi inekzistent, pasi në asnjë dispozitë procedurale të KPC 

nuk parashikohet pezullimi i gjykimit nga Gjykata e Lartë për gjykime që janë duke u 

zhvilluar në gjykatat e faktit. Kolegji konkludon se paraqitja e një kërkese të tillë për gjykim 

pranë Gjykatës së Lartë ka natyrën e një kërkimi abuziv.”.  

7. Më datë 24.02.2021 pala kërkuese, Agron Lamaj, ka paraqitur para Kolegjit Civil 

ankim kundër vendimit nr.45 datë 08.01.2021 lidhur me masën e dënimit me gjobë. Në këtë 

kërkesë parashtrohet si vijon: 

“-Në rastin e paraqitur kemi të bëjmë me gjykime me të njëjtin objekt por në nivele të 

ndryshme gjykimi. Gjykimi në Gjykatën e Lartë fillojë dhe u ndërpre dhe nuk dihet se kur do 

të fillojë ndërsa ai në Gjykatën e rrethit fillojë dhe u bënë përpjekje për përfundimin sa më 

shpejt. Në raportin e të dy gjykimeve, primare është gjykimi në Gjykatën e Lartë. Në këto 

kushte një Gjykatë e ndërgjegjshme që dëshiron të japë drejtësi do të vendoste pezullimin e 

gjykimit deri në përfundimin e çështjes nga Kolegji Civil.  

- Vazhdimin e gjykimit nga Gjykata e rrethit pa përfunduar gjykimi nga Gjykata e Lartë 

e konsideroj jo vetëm cënim të parimit të një gjykimi të drejtë, por edhe një rrethanë që pas 

sjell dëm të konsiderueshëm për personat e tretë në gjykim. Nëse gjykimi në rreth do të 

vazhdojë, në eventualitetin e një vendimi të formës së prerë, paditësit do të kryejnë 

transaksione mbi pronën dhe zgjidhja e mosmarrëveshjes nga Kolegji Civil do të humbë 

rëndësinë e saj për dhënien e drejtësisë. 4. Sa kohë që Gjykatat po gjykojnë të njëjtin objekt 

pretendojmë se jemi para një gjëje të gjykuar (neni 451/a KPC).  

 - gjykimi në Kolegj ka filluar dhe nuk ka përfunduar na shtyn që në rrugën e 

interpretimit të normës të pranojmë se jemi para të njëjtit rast që kërkesa e pezullimit 

paraqitet para Gjykatës së Lartë dmth. rastit të ngjashëm me ekzekutimin e një vendimi të 

ankimuar para Jush. Kjo ka qenë arsyeja e paraqitjes së kërkesës për pezullim. 

- Nga ana ime nuk është paraqitur asnjë kërkesë abuzive dmth. që me ndërgjegje të kem 

patur si qëllim shpërdorimin e të drejtës. Janë rrethanat e krijuara dhe vështirësitë e njohura 

që na imponojnë të parandalojmë qëndrimet jo korrekte të Gjykatës. Kjo është arsyeja që në 

rrugën e interpretimit paraqitëm kërkesën për pezullim. E kemi thënë edhe në kërkesë që ne 

pretendojmë se jemi pasi rastit të ngjashëm me ekzekutimin e një vendimi të ankimuar para 

Jush. Po ashtu e kemi interpretuar edhe si rast të një vendimi të formës së prerë.  Është e 

drejta e Kolegjit ta shqyrtojë ose jo atë kërkesë, por nuk mundet të frenohet e drejta e 

paraqitjes së kërkesës me kërcënimin e gjobës. Ky veprim cënon haptazi të drejtën e aksesit 

në Gjykat. 

- Gjykata po ashtu në mënyrë të gabuar, arsyeton kërkesën si mjet ankimi duke u 

shprehur se përfaqësuesi ka investuar Gjykatën e Lartë me një mjet ankimi inekzistent. Në 

rastin konkret kemi të bëjmë me një kërkesë dhe jo me mjet ankimi. Gjykata e Lartë nuk është 

e detyruar të japë një vendim sipas nenit 479 të KPRC, kjo është një mundësi dmth. është në 

gjykimin e kolegjit nëse merr ose jo vendim. Nëse Kolegji e çmon se kemi të bëjmë me një 

kërkesë, e cila nuk e ligjëron atë Kolegj të marrë një vendim, nuk ka arsye të shprehet me 

vendim. Një kërkesë, e cila nuk gjen mbështetje në normat proceduriale për efekt të 

kompetencës nuk mundet të konsiderohet si abuzive. 

- Kolegji arsyeton qëllimin e nenit 34/1 të KPC duke pretenduar se kjo normë është e 

lidhur me vetë procesin gjyqësor dhe të dhënies së drejtësisë si dhe ka si qëllim garantimin e 

mbarëvajtjes së procesit gjyqësor. Më tej ajo shprehet se ligji procedurial ka ometuar të japë 

një zgjidhje ligjore eksplicite. Për këtë arsye kolegji në rrugën e interpretimit të normës 
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cakton edhe mënyrën e ankimit. Ky arsyetim është i gabuar dhe abuziv. Roli dhe vendi 

Gjykatës së Lartë si dhe kompetencat e saj janë të sanksionuara në Kushtetutë, ligjet 

organike dhe KPRC. Neni 34/1 është i lidhur sikundër arsyeton Kolegji me garantimin e 

mbarëvajtjes së procesit gjyqësor. Procesin gjyqësor në këtë aspekt e ushtron Gjykata e 

Faktit dmth. shkalla e parë dhe Apeli.  

 - Kolegji në rrugën e interpretimit kërkon ti japë këtë kompetencë ligjore vehtes së tij. 

Se cili organ bën interpretimin dhe rruga dhe mjetet se si ky bëhet besoj se dihet. Dua të 

theksoj se në rastin konkret nuk kemi asnjë ometim të ligjit.”. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  të Gjykatës së Lartë  

 

8. Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) çmon se, për vlerësimin e 

kërkesës të avokatit Agron Lamaj për “revokimin e dënimit me gjobë të vendosur sipas nenit 

34 të Kodit të Procedurës Civile”, duhen analizuar të gjitha pretendimet e tij në funksion të 

rrethanave të reja dhe në veçanti nëse janë paraqitura prova në mbështetje të pretendimeve.  

9. Pikësëpari, Kolegji rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në ligj të vendimit 

nr. 45, datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë mospranimin e kërkesës së 

paraqitur nga kërkuesi Vasillaq Kaçka, për pezullimin e gjykimit të çështjes nr. 00210-321, 

datë 12.04.2019, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

10. Kërkuesi me pretendimin se rekursi i cili varet për gjykim pranë Gjykatën e Lartë 

ka të njëjtin objekt me gjykimin që po zhvillohet pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e gjykimit të çështjes 

nr. 00210-321, datë 12.04.2019 e cila po zhvillohet pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. Kolegji rikonfirmon se kjo kërkesë është haptazi e pabazuar në ligj dhe ka natyrën 

e një kërkimi abuziv. 

11. Kërkuesi në kërkesën për revokimin e gjobës pretendon se i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec me kërkesën për pezullimin e gjykimit dhe se kjo 

kërkesë është pezulluar pa arsyetim. Kolegji sjell në vëmendje të kërkuesit se ndodhur para 

një situate të tillë, do duhet të ndiqte të gjitha mjetet ligjore për të ushtruar ankim ndaj 

vendimit për rrëzimin e kërkesës pezullimin e gjykimi. Fakti i pretenduar se është paraqitur 

kërkesa për pezullimin e gjykimit dhe ajo është rrëzuar pa arsyetim nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec nuk legjitimon paraqitjen e saj pranë Gjykatës së Lartë.  

12. Kërkuesi ka pretenduar se fakti që gjykimi në Kolegj ka filluar dhe nuk ka 

përfunduar e ka shtyrë drejtë interpretimit se ndodhemi në mënyrë të ngjashme përpara rastit 

të paraqitjes së kërkesës për pezullim drejtuar Gjykatës së Lartë lidhur me ekzekutimin e një 

vendimi të ankimuar. Kolegji çmon se ky pretendim është i pabazuar në ligj. Kolegji çmon se 

në kuptim të nenit 479 të KPC, mund të pezullohet ekzekutimi i vendimit vetëm në ato raste 

kur vendimi ka marrë formë të prerë.  Në mosmarrëveshjen objekt gjykimi, vendimi jo vetëm 

që nuk ka marr formë të prerë por endë nuk është dhënë vendimi përfundimtar nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Pogradec, referuar pretendimeve të kërkuesit.  

13. Në këtë pikë Kolegji gjen vend të sjell në vëmendje se në vendimin nr.45 datë 

08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është vlerësuar se: “Në kuptim të nenit 479 

të KPC, Gjykata e Lartë mund të pezullojë vetëm ekzekutimin e vendimit dhe kurrsesi të 

pezullojë gjykimin që po zhvillohet në një gjykatë tjetër. Neni 479 i KPC titullohet “pezullimi 

i ekzekutimit të vendimit” dhe, në kuptim të kësaj dispozite, mund të pezullohet ekzekutimi i 

vendimit, vetëm në ato raste kur vendimi ka marrë formë të prerë dhe ndaj tij është ushtruar 

rekurs...Në asnjë dispozitë ligjore nuk i rezervohet Gjykatës së Lartë e drejta për të vendosur 

pezullimin e gjykimit që po zhvillohet në gjykatat më të ulëta.”. Në këto kushte Kolegji 

vlerëson se kërkesa për pezullim gjykimi dhe kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të një 

vendimi të formës së prerë drejtuar Gjykatës së Lartë janë institute juridike krejtësisht të 

ndryshme dhe nuk ka vend për analogji mes tyre. Këto mjete procedurale ndjekin qëllime 
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krejtësisht të ndryshme. Pezullimi i gjykimit ka për qëllim të ndërpresë përkohësisht 

zhvillimin e gjykimit, ndërsa pezullimi i ekzekutimit të vendimit ka për qëllim të pezulloj 

efektet e vendimit gjyqësor të formës së prerë i cili duke qenë një titull ekzekutiv sipas nenit 

510 të KPC ngarkon drejtëpërdrejtë palët ndërgjyqëse me detyrime.  

14. Lidhur me pretendimin për zbatueshmërinë e nenit 34/1 të KPC, Kolegji vlerëson 

të risjell në vëmendje se aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të 

drejtave procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të 

palës. Vlerësohet se pretendimi i kërkuesit se i është cënuar e drejta e aksesit në Gjykatë 

është e pabazuar në ligj. Kolegji çmon të sjell në vëmendje qëndrimin më të fundit të 

Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në vendimin nr. 64 datë 08.04.2021, ku 

është vlerësuar se: “Kërkuesit e kanë ushtruar lirisht të drejtën e ankimit në Gjykatën e Lartë 

kundër vendimit që ka vendosur gjobë, madje kanë marrë përgjigje për pretendimet e 

ngritura në kërkesë. Për këto arsye, Kolegji çmon se ky pretendim është haptazi i pabazuar.”. 

15.  Kolegji sjell në vëmendje se palët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të udhëhiqen nga 

parimi i mirëbesimit në mbrojtjen e të drejtave të tyre procedurale. Ato duhet të marrin masat 

që të ndihmojnë gjykatën në çdo fazë dhe shkallë gjykimi me informacionet e nevojshme dhe 

materialin provues relevant që ka rëndësi për procesin që ato kanë iniciuar dhe të shmangin 

ato procese të cilat nuk parashikohen dhe nuk lejohen nga ligji. Përndryshe ligji, në bazë dhe 

për zbatim të nenit 3 dhe 34 të Kodit të Procedurës Civile, krijon pasoja për ata që abuzojnë 

me keqbesim në ushtrimin e të drejtave procedurale. 

16. Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga kërkuesi nuk kanë asnjë 

mbështetje ligjore dhe për më tepër prezumohet se pala kërkuese ka dijeni për ligjin dhe ka 

për detyrë të marrë të gjitha masat e duhura që të veprojë vetëm në përputhje me interesat e 

tij, por pa shkelur ligjin, duke shmagur kërkesa të tilla të cilat nuk gëzojnë mbështetje ligjore 

dhe të cilat ngarkojnë me përgjegjësi atë që ka për detyrë t’i evitojë. 

17. Për sa më lart Kolegji arrin në konkluzionin që kërkimi i parashtruar në ankimin 

për heqje gjobe nga kërkuesi nuk përmban shkaqe ligjore dhe nuk është paraqitur asnjë 

argument apo provë për të bindur Gjykatën për revokimin e këtij vendimi, për rrjedhojë 

kërkimi nuk duhet pranuar. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 169 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Agron Lamaj për revokimin e dënimit me 

gjobë të caktuar me Vendimin nr. 45 datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës 

së Lartë.  

2. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet 

Zyrës Përmbarimore Durrës. 

 

 

Tiranë, më 30.04.2021 

 

 

    ANËTAR                                             ANËTAR                                           KRYESUES  

 

Albana BOKSI                  Ilir PANDA                                           Ervin PUPE                                           

 

 


